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1 Voorwoord      
1.1 Stichting Uniek 
 

 

 

 

 

 

 

 

Raamsdonksveer, mei 2020 

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

Uw kind(eren) bezoekt of gaat binnenkort één van onze scholen bezoeken. Daarom 

willen we u in het kort informeren over Stichting Uniek. Wij zijn Stichting Uniek, een 

overkoepelende stichting waarbij 7 basisscholen in de gemeente Geertruidenberg en 

de gemeente Werkendam zijn aangesloten. Het onderwijs wordt verzorgd door 150 

personeelsleden voor 1900 kinderen. 

 

Geen mens is gelijk. Ook geen school is gelijk. Elke school heeft een eigen identiteit. 

Onderlinge verschillen mogen er zijn en Stichting Uniek wil deze verschillen niet 

weghalen. 

Elk van onze scholen biedt op eigen wijze onderwijs aan. Elke school kan dus echt 

verschillend zijn in aanpak en lesmethodes. Wij vinden dat belangrijk. Juist door het 

maken van eigen keuzes kan onderwijs optimaal worden afgestemd op de kinderen. 

Bovendien levert een dergelijke aanpak aan ouders/verzorgers keuze mogelijkheden. 

 

Ondanks verschillen tussen de scholen zijn er ook overeenkomsten. Kinderen leren het 

beste binnen een goede sfeer waarin aandacht is voor hun kwaliteiten. Daarom biedt 

elke unieke school een omgeving die veilig is en waar kinderen zich op hun gemak 

kunnen voelen. Ieder kind is immers uniek en kan en mag zichzelf zijn. Met respect 

voor de andere kinderen. 

Zoals elk kind uniek is, zo zijn ook onze zeven scholen verschillend voor wat betreft de 

wijk waarin ze staan, de tradities van de school en de waardevolle nadruk die elk 

schoolteam aanbrengt. 

 

Unieke scholen willen samenwerken. Wat we willen is van elkaar leren en kennis en 

ervaringen met elkaar delen. 

Stichting Uniek werkt samen met partners die een bijdrage leveren aan het realiseren 

van de visie. De stichting ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie en 

investeert in samenwerkingsverbanden die leiden tot verbetering van de kwaliteit van 

het onderwijs en de ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn samenwerking binnen 

passend onderwijs. 
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Aandacht is er voor samenwerking met gemeenten, kinderdagopvang, 

peuterspeelzalen en voortgezet onderwijs. In de komende jaren zal deze 

samenwerking verder geoptimaliseerd en op uitbreidingsmogelijkheden onderzocht 

worden. 

 

De verschillen en samenwerkingen maken Stichting Uniek. 

Als u meer wilt weten over de verschillende scholen kunt u alvast een kijkje op hun 

website nemen. 

Vanzelfsprekend bent u als (toekomstig)ouder, samen met uw kind, hartelijk welkom. 

 

Wij willen de kinderen een degelijke basis geven, zodat ze na hun vervolgopleidingen 

uiteindelijk als actief burger succesvol in onze maatschappij kunnen functioneren. De 

ontwikkeling van elk kind staat voorop. We willen dat de kinderen zo hoog mogelijke 

prestaties leveren en dat ze een plezierige basisschooltijd beleven. 

 

De maatschappij verandert voortdurend. Ook de opvattingen over en de eisen aan 

goed onderwijs zorgen voor aanpassingen. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle 

medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Dat gebeurt door het volgen van 

cursussen, opleidingen, maar ook door te leren van elkaar. We willen graag dat 

leerkrachten trots zijn op hun werk in de school. 

 

U heeft als ouders niet voor niets voor één van onze scholen gekozen. We vinden het 

erg fijn dat u uw kind(eren) aan een Uniek-school toevertrouwt. Wij hopen en 

verwachten dat u betrokken blijft bij het wel en wee van uw kind(eren). Mocht u 

hierover vragen of opmerkingen hebben: neemt u dan contact op met de 

groepsleerkracht. Want we willen graag tevreden en trotse ouders. 

 

De zeven leden van de Raad van Toezicht bewaken de ontwikkeling van Stichting 

Uniek. De leiding over de zeven scholen is in handen van de heer P. Hendrix. Hij is de 

voorzitter van het College van Bestuur. 

Op elk van de zeven scholen is een locatiedirecteur aangesteld. Met hem of haar heeft 

u het meest te maken, want de locatiedirecteur is de leidinggevende op de school.  

 

Stichting Uniek heeft een eigen website. Op deze website kunt u meer informatie 

vinden over de stichting: www.stichting-uniek.nl 

Wij wensen uw kind(eren) een prettig en succesvol schooljaar 2020-2021 toe. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

P. Hendrix 

College van Bestuur 

Voorzitter 
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College van Bestuur 

Directeurenberaad 

Secretariaat 

 

GMR 

Directeur b.s. de Bolderik 

Hank 

Directeur b.s.de Wilsdonck 

Raamsdonksveer 

Directeur b.s. de Vuurvlinder 

Geertruidenberg 

Directeur b.s. de Vonder  
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1.2 Waarom een schoolgids voor ouders?  

 
Voor u ligt de schoolgids van de Ruif, schooljaar 2020-2021. 

 

Deze gids is zowel bedoeld voor ouders, die hun keuze nog moeten maken, als voor 
ouders waarvan de kinderen al op onze school zitten. 
We vertellen iets over de sfeer op onze school, over de manier van werken, onze 
omgang met kinderen en met ouders.  
Ook de resultaten komen aan bod. 
Kortom wij stellen onze school aan u voor. Daarnaast leggen we verantwoording af 
over onze werkwijzen en behaalde resultaten. 
 
We hopen dat we u een goed en overzichtelijk beeld van onze school kunnen 
schetsen.  
Indien u naar aanleiding van onze gids nog vragen en/of opmerkingen heeft, zien we 
die graag tegemoet. 
 

In een ander deel van de schoolgids, het algemeen informatieboekje, kunt u 

algemene en praktische informatie en naam& adresgegevens vinden. 

 

Namens team de Ruif, 

Hanny Rijkers, directeur 
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2 De School       
2.1 Basisschool de Ruif 
 

Adres:  Burg. Krijgsmangeerde 47 

          4942 AV Raamsdonksveer 

   0162 514599 

Email:   directie@rkbsderuif.nl 

Website: www.rkbsderuif.nl 

 

2.2 Directie 
De schoolleiding berust bij het managementteam bestaande uit: 

Hanny Rijkers  directeur 

Renee Janssens teamleider onderbouw 

Monique Boogaarts teamleider bovenbouw 

 

2.3 Situering van de school 
De school ligt in de wijk de Hooipolder.  

De school is gevestigd in het centrum van de wijk, in de directe omgeving van andere 

basisscholen, buitenschoolse opvang, winkels, wijkgebouw en buurthuis de Schelf. 

 

2.4 Schoolgrootte 
De Ruif bestaat op dit moment uit 12 groepen. 

In totaal telt onze school 298 leerlingen. (01-10-2019 teldatum ministerie). Er zijn 21 

mensen op de school werkzaam.

mailto:directie@rkbsderuif.nl
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3 Waar de school voor staat     
3.1 Identiteit, uitgangspunten, prioriteiten 

 
Elk kind wordt als individu beschouwd, met respect voor zijn persoonlijkheid en  

eigen mogelijkheden. Er wordt geen onderscheid gemaakt in afkomst of geslacht.  

De kinderen leren respect te hebben voor anderen, zowel voor volwassenen als hun 

leeftijdgenoten. De kinderen leren weet te hebben van hun rechten en plichten als 

medeburger. De kinderen krijgen dat onderwijs, waardoor ze nu en straks 

verantwoordelijk, creatief en kritisch kunnen leven in onze dynamische en 

gecompliceerde maatschappij. De kinderen leren samen werken en samen te leven, 

leren zich te ontspannen en te genieten. 

 

Waarden en normen die wij de kinderen graag bij brengen:  

- We hebben respect voor elkaar 

- We  luisteren naar elkaar en accepteren dat we allemaal anders zijn 

- We zijn eerlijk 

- Alle kinderen zijn gelijkwaardig    

- We vinden saamhorigheid heel belangrijk  

- We zijn ons bewust van ons eigen gedrag en kunnen leren omgaan met  

consquenties van onze keuzes 

 

3.2 Het klimaat van de school 
 

Op onze school proberen we een weg te bewandelen, waarbij uw kind, naar gelang 

eigen mogelijkheden en behoeften kan leren. 

Voorwaarde is dat uw dochter of zoon zich thuis voelt op school. 

Zo hechten we, naast het schoolse leren, enorm aan al die andere zaken die bij het 

leven horen: oog hebben voor elkaar, waarden, normen, kortom alles wat nodig is 

mens te zijn. We zijn ook actief buiten de schoolmuren. Sporttoernooien, 

avondvierdaagse en buitenschoolse projecten, zoals de kinderpostzegelactie zijn 

evenementen waarbij u leerlingen kunt aantreffen. 

Om dit alles waar te kunnen maken is, naast een gemotiveerd team, ook de hulp nodig 

van u als ouder. 
 

 

We zullen dan ook zeker een beroep op u doen, want… 

samen halen we het beste uit uw dochter of zoon. 
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3.3. Verantwoording 
 

Iedere school moet zich verantwoorden over de stand van zaken binnen de school. Dat 

gebeurt op verschillende manieren. Het bezoek van de inspectie was in het verleden 

een moment dat we als school werden doorgelicht.  

 

De inspectie gaf verbeterpunten aan voor de school. In het follow up gesprek werd hier 

kritisch naar gekeken.  

 

De overheid heeft bepaald dat deze verantwoording nu bij de scholen zelf komt te 

liggen. Het bestuur dient inzichtelijk te maken hoe het is gesteld met de kwaliteit op de 

scholen. 

Daarnaast ondernemen wij ook andere activiteiten om de kwaliteit jaarlijks te 

verbeteren: 

• Communicatie met leerkrachten, ouders en leerlingen 

• Deelname aan verschillende netwerken  

• Tevredenheidsonderzoek iedere drie jaar 

• Maken van trendanalyses van de opbrengsten op gebied van leerresutaten 

• Checken van de methodes en de leermiddelen en vernieuwen/ aanvullen waar 

nodig. 

• Schrijven van het schoolplan en daaruit afgeleid het jaarverslag en plan. 

• Managementgesprekken met het college van bestuur. 
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4 De organisatie van het onderwijs   
4.1 De organisatie van de school 
 

De leerlingen zijn verdeeld over 12 groepen. De onderbouw wordt gevormd door twee 

kleutergroepen, een 2/3-combinatie, groep 3 en een groep 4. De bovenbouw wordt 

gevormd door twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en een groep 8. Een 

groep 7 en groep 8 zijn gehuisvest in twee lokalen van OBS de Radonkel. 

Groepering 

De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Dit betekent dat jongste en oudste 

kleuters in een groep ziten. Er is ook een 2/3-combinatie, waarbij er een samenstelling 

is van oudste kleuters en groep 3 leerlingen. De rest van de school is ingedeeld in 

jaargroepen, dus zitten leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar. De situering van de 

leerlingen binnen de groep wordt door de eigen leerkracht bepaald en is vaak 

afhankelijk van de grootte van de groep en van het werk dat moet gebeuren. 

Organisatie voor zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 

De zorg voor leerlingen met specifieke behoeften is in handen van de Intern Begeleider 

(IB-er). Bij ons op school is dat Eveline Luijbregts. Zij regelt in overleg met de 

leerkracht welke hulp noodzakelijk is. Daar zal eerst het nodige onderzoek aan vooraf 

gaan.  

In dit schooljaar is Eveline tot de kerstvakantie met zwangerschapsverlof. Haar taken 

worden tijdens die periode overgenomen door Mia Datema.  

 

4.2 De samenstelling van het team 

 
Wie werken er in de school? 

De leiding van de school is in handen van de directeur, die zorgt draagt voor  de 

dagelijkse leiding van de school. Daarnaast zijn er twee groepsleerkrachten die als 

teamleider van een bouw de directeur hierbij ondersteunen. 

Teamleider onderbouw:  Renee Janssens 

Teamleider bovenbouw:  Monique Boogaarts 

 

Elke groep heeft zijn eigen groepsleerkracht of groepsleerkrachten (bij deeltijdbanen). 

De leerlingenzorg is in handen van de IB-er., Eveline Luijbregts. 

Onze computers met onze digitale leeromgeving, het netwerk en de website worden 

onderhouden door onze ICT-coördinator, meneer Jos Akkermans. 

Els van Dalsum verricht ondersteunende werkzaamheden. 

Op dit moment is de functie van concierge nog niet ingevuld. 

Uitgebreid onderzoek van kinderen gebeurt door de Individuele Hulpverlener (IHV-er) 

van EDUX.  

 

4.3 De activiteiten voor de kinderen 
 

Onze school wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en 

ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft 

om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in onze samenleving. 
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Dit kan zowel individueel, in groepjes of klassikaal gebeuren. Huiswerk kan daarbij op 

een steun zijn bij het leerproces. 

Basisvaardigheden 

Lezen 

Het leren lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Als het kind kan lezen, 

verrijkt het zijn belevingswereld. In de groepen 1 en 2 vinden activiteiten plaats als 

voorbereiding op het lezen d.m.v. de methode Kleuterplein Voor het aanvankelijk 

leesonderwijs gebruiken wij in de groep 3 “Veilig Leren Lezen”. In de groepen 4 t/m 8 

werken we met de methode “Estafette”. Voor het begrijpend en studerend lezen 

hanteren wij in de groepen 4 t/m 8 de methode “Nieuwsbegrip”.  

Taal 

In de groepen 1 en 2 zijn we dagelijks met taal bezig. (Vertellen, voorlezen,    

kringgesprekken e.d.) Daarbij wordt gebruik gemaakt van Kleuterplein  

taal/lezen; begrijpend luisteren en uitbreiding van de woordenschat. 

In de groepen 3 wordt de taal aangeboden via “Veilig Leren Lezen”. 

Voor de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de taalmethode “Taal actief”, een methode die 

rekening houdt met de verschillende  mogelijkheden van leerlingen.  

In deze methode zijn zowel spelling, woordenschat als taalverkennen verwerkt. 

 

Rekenen 

In de groepen 1 en 2 vindt voorbereidend rekenen plaats door middel van de voorloper 

van de methode “Wereld in getallen”. “De wereld in getallen”  is een gedifferentieerde 

realistische rekenmethode, die ook in de groepen 3 t/m 8 gebruikt wordt. Tevens is er 

voor deze groepen oefensoftware beschikbaar. De orthotheek heeft voor onze 

zorgkinderen aangepast materiaal. 

Schrijven 

In de groepen 1 en 2 wordt begonnen met de voorbereiding van het schrijven. 

Verscheidene materialen en activiteiten gericht op de fijne motoriek komen aan bod. 

“Pennenstreken” is onze schrijfmethode voor de groepen 3 t/m 7, die perfect aansluit 

bij de lees/taalmethode van groep 3 en waarbij direct het lopend schrift wordt 

aangeleerd. De methode houdt rekening met linkshandigen en ook bij de aanschaf van 

de vulpennen is hiermee rekening gehouden. 

Wereldoriënterende vakken 

Als school hebben wij gekozen voor het afzonderlijk aanbieden van de leerstof voor 

aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en verkeer vanaf groep 5. In de 

onderbouw wordt wereldoriëntatie aan de hand van thema’s behandeld waarin alle 

vakken indien mogelijk naar voren komen.  

Aardrijkskunde 

Hiervoor gebruiken wij de digitale  methode “Wijzer! Aardrijkskunde”. In groep 5 is er 

een algemene oriëntatie op het vak aardrijkskunde. In groep 6 wordt de topografie en 

kennis van Nederland behandeld. In groep 7 Europa en in groep 8 de Wereld. De 

verwerking van deze lessen gebeurt digitaal. 
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Geschiedenis 

Voor geschiedenis gebruiken wij “Wijzer door de tijd” een doorgaande lijn door de 

geschiedenis. In groep 5 proeven de leerlingen aan de geschiedenis. Vanaf groep 6 

gaan we met sprongen door de geschiedenis, te beginnen in de prehistorie om in 

groep 8 te eindigen in de tijd van het heden. Hierbij worden werkboekjes gebruikt 

waarin de belangrijkste begrippen en zaken verwerkt worden. 

Natuur en techniek 

De methode “ Natuniek” wordt in groep 4 t/m 8 gebruikt. Een methode waarin zowel 

natuurkundige als technische onderwerpen aan bod komen. In groep 8 wordt tevens 

aandacht besteed aan de Jeugd-EHBO en een Biesbosch-project. 

Verkeer 

Voor verkeer maken we gebruik van de methodes van Veilig Verkeer Nederland (VVN). 

Elk schooljaar nemen de kinderen van groep 7 deel aan de Verkeersproef. Daarnaast 

worden er in het kader van het Brabants Verkeersveiligheids Label in samenwerking 

met de werkgroep verkeersouders verkeersprojecten gehouden om het behaalde label 

in stand te houden. 

 

Levensbeschouwing 

Bij levensbeshouwing werken we met de methode ‘Trefwoord’. Naast de traditionele  

feesten zoals Kerst en Pasen, staan in deze methode waarden en normen centraal. 

Ook de andere wereldgodsdiensten zoals Jodendom en Islam worden, en dan vooral in 

de bovenbouwgroepen, onder de loep genomen.  

 

Burgerschap, sociale integratie en veiligheid 

Onze school stelt zich ten doel om het actief burgerschap en de sociale integratie van 

leerlingen te bevorderen. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het 

vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan 

te leveren. Sociale integratie verwijst naar de deelname van burgers, ongeacht hun 

etnische of culturele achtergrond, aan de samenleving in de vorm van sociale 

participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en 

betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. 

Door het gebruik van onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling “Goed 

Gedaan”, wereldoriëntatie, deelname aan scholenprogramma‘s en catechese 

schenken wij aandacht aan genoemde onderwerpen. Bij sociale veiligheid op onze 

school gaat het niet alleen om het feit dat de leerlingen, ouders, vrijwilligers, stagiaires 

en personeel veilig zijn op school, maar ook dat ze zich veilig voelen. Binnen stichting 

Uniek wordt planmatig gewerkt aan de veiligheid. Uit het 

schooltevredenheidsonderzoek blijkt dat ouders en personeel tevreden zijn omtrent 

veiligheid op en rond de school. 

 

Expressie activiteiten  

Expressie bestaat uit verschillende onderdelen. Muziek bestaat hoofdzakelijk uit het 

aanleren van een liedrepertoire en liedjes behorende bij projecten en feesten. 
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Regelmatig worden ritmische instrumenten als begeleiding gebruikt. Wij maken hierbij 

gebruik van 123ZING. In de handvaardigheid- en tekenlessen worden met behulp van 

verschillende technieken verscheidene beeldelementen aangeboden.  

 

Bewegingsonderwijs 

De  gymnastieklessen worden verzorgd door de buurtsportcoach. Tijdens deze lessen 

worden zowel vaardigheden geoefend als ook kennisgemaakt met verschillende 

spellen en sporten. Er wordt gebruik gemaakt van de gymzaal bij het scholencomplex 

in de wijk Hooipolder. Een keer per jaar is er een sportdag voor alle leerlingen. 

 

Engels 

 

Uitgangspunt voor ons is dat Engels voor de kinderen oriëntatie is op een vreemde 

taal. De kinderen gebruiken het Engels als een communicatiemiddel, waarbij vooral de 

spreek- en luistervaardigheid op een eenvoudige manier aan bod komen. Onze 

methode “Real English” legt daar ook de nadruk op. De thema’s waarop de lessen 

gebaseerd zijn, liggen binnen de leefwereld van de kinderen: eigen woonomgeving, de 

weg vragen, telefoongesprek voeren e.d. Engels staat eens per week op het rooster 

van de groepen 7 en 8. 

 

Computergebruik 

 

Binnen school is er de beschikking over een aantal Chromebooks, waarmee vrijwel 

dagelijks wordt gewerkt. Daarmee kunnen we ons onderwijs op een uitstekende wijze 

ondersteunen. Met aantrekkelijke, uitdagende en leerzame software, gericht op het 

individuele kind. We werken in alle groepen met digitale schoolborden. 

  

4.4 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 
 

Het hoofdgebouw heeft 12 groepslokalen die bestemd zijn voor onderwijs. Daarnaast is 

er en lokaal waarin tussenschoolse opvang, peuteropvang en naschoolse opvang 

wordt geboden. Voor de peuters en de kleuters is er een aparte speelzaal waar de 

bewegingslessen gegeven worden. Daarnaast zijn er nog aparte ruimten voor de IB’er, 

onderwijsassistent en externe partners. 

 

4.5 Veiligheid op school 
 

Op de Ruif vinden we het heel belangrijk dat er goed gelet wordt op de veiligheid in- en 

om de school van uw kind.  

“Een vertrouwde leeromgeving moet ook een veilige leeromgeving zijn.” 

De voor het onderwijs geldende arbeidsrisico’s, opgedeeld in de volgende categorieën 

Welzijn, Agressie en geweld, Fysieke belasting / RSI werkplekken en Arbowetgeving, 

zoals vastgelegd is in het arbobeleidsplan van de stichting, worden nauwlettend 

gevolgd. Daar waar nodig worden gepaste maatregelen genomen om de veiligheid op 

de scholen te garanderen c.q. te vergroten en de kans op arbeidsrisico te verkleinen. 
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Binnen stichting Uniek werken we met een bovenschools preventiemedewerker. De 

preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse veiligheid, gezondheid en 

welzijn op de werkvloer van de scholen. 

Op de Ruif wordt, minstens eenmaal per vier jaar, een risico inventarisatie gehouden. 

Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan 

van aanpak en de daaruit voortvloeiende acties zijn ook altijd punt van overleg in de 

MR (Medezeggenschapsraad) van de school. Elke school beschikt over een 

veiligheidsplan, waarin een aantal al bestaande afspraken, documenten en protocollen 

worden samengebracht: 

• staat en keuring speeltoestellen 

• controle blusinstallaties 

• lijst giftige stoffen op school 

• schoolplattegronden 

• bedrijfshulpverlening 

• ehbo 

• plaats en kwaliteit van verbandmiddelen 

• ontruimingsprocedures 

• ongevallenregistratie 

• plan van aanpak Risico Inventarisatie & Evaluatie 

• protocol vervoer van leerlingen 

 

Op school zijn BHV-ers aanwezig om de nodige eerste hulp te bieden. Deze BHV-ers 

worden jaarlijks bijgeschoold. In ernstige gevallen wordt adequate dienstverlening 

ingeschakeld.  

U snapt dat dit veiligheidsplan een belangrijk document is. Vandaar dat het altijd de 

meest recente gegevens bevat. Veiligheid voor leerlingen, personeel en ouders staat 

bij Stichting Uniek hoog in het vaandel.  

 

4.6 Beschadigingen en vernielingen 
 

Soms kan het voorkomen dat er tijdens het spel of door een ongeluk eigendommen 

van anderen beschadigd worden. Hiervoor is de school niet verzekerd, maar kunt u 

zonodig een beroep doen op de WA verzekering van uzelf of de ouders van het kind 

aansprakelijk stellen. De school zal uiteraard wel een begeleidende en zo nodig 

bemiddelende rol spelen. 

De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun kleding, horloge, tas, bril, gymspullen 

enz. Kinderen moeten weten dat ze zuinig en netjes met de eigen spullen of 

andermans spullen om moeten gaan. Dit wordt hen op school ook geleerd. Bij 

opzettelijke beschadiging of vernieling van andermans spullen moet diegene die 

schade veroorzaakt opdraaien voor de kosten. De leerkracht van de groep, waarin “de 

veroorzaker” zit, zal contact opnemen met de ouders/verzorgers van de betrokken 

leerlingen om het incident te melden en in overleg te treden over de verder te nemen 

stappen. Van u, ouders/verzorgers, wordt verwacht dat u dit op een verstandige wijze 

oplost. 

Wanneer er schooleigendommen zoals liniaal, vulpen, boeken, meubilair e.d. 

opzettelijk vernield/beschadigd worden of kwijtraken, moet hiervan de kostprijs worden 



 

 

 16 

vergoed. Dit soort meldingen wordt doorgegeven aan de directie. De directie zal 

contact opnemen met de betrokken ouders/verzorgers. 
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5 De zorg voor kinderen      
5.1 Passend Onderwijs 
 

Inleiding 

Met ingang van 1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs van start gegaan en 

hielden de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School op te bestaan. Dit 

houdt in dat ons schoolbestuur deel uitmaakt van het samenwerkingsverband met de 

naam OOK 30.03 (OOK=Optimale OnderwijsKans). In dit samenwerkingsverband 

participeren schoolbesturen voor primair onderwijs en scholen voor speciaal 

(basis)onderwijs. Niet alle schoolbesturen voor speciaal onderwijs zijn wettelijk deel 

van het nieuwe samenwerkingsverband. Alleen scholen voor langdurig zieke 

leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking 

en leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen doen in het 

samenwerkingsverband mee. Met de schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde en 

slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen zijn 

samenwerkingsafspraken gemaakt. 

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege 

een verstandelijke beperking, een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of 

leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning 

te organiseren. 

De Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het 

samenwerkingsverband moet regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om op lokaal 

niveau zelf beleid te maken. Dit beleid wordt gemaakt door het bestuur van het 

samenwerkingsverband dat bestaat uit een vertegenwoordiging van alle deelnemende 

schoolbesturen. De schoolbesturen die in het samenwerkingsverband samenwerken 

krijgen van het ministerie van OC&W geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen 

die deze extra ondersteuning nodig hebben. Hiertoe maken de schoolbesturen 

gezamenlijk een ondersteuningsplan dat moet garanderen dat iedere leerling een 

passend onderwijsaanbod krijgt.  

Zorgplicht 

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat de scholen 

ervoor moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is 

aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod 

krijgt. Dit houdt in dat na aanmelding de school eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat 

uw kind nodig heeft en of de school die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel 

met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.  Als de school de ondersteuning 

niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan 

gaan, moet de school, na overleg met u, zorgen dat er een andere school gevonden 

wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een 

andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal onderwijs. Goed overleg 

met de ouders is in deze situatie uiteraard belangrijk. 

Positie van de ouders 

De invoering van de Wet Passend Onderwijs leidt tot een andere positionering van de 

ouders in trajecten van toeleiding, verwijzing en extra ondersteuning. Indien uw kind 

meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning van de school moet de 

school op basis van de zorgplicht in actie komen. Dit betekent dat de school de 
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verantwoordelijkheid heeft te onderzoeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft 

en op welke manier daarop een passend antwoord kan worden gegeven. Uiteraard 

betrekt school van meet af aan de ouders in dit traject.  

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

De Ruif heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld, waarin de Ruif heeft  

beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden en hoe deze ondersteuning is 

georganiseerd. In dit SOP hebben wij duidelijk gemaakt dat wij in principe een school 

willen zijn voor alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan worden 

gerealiseerd. Het SOP speelt een rol in het toelatingsbeleid van de Ruif en is voor 

ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een 

school voor hun kind. Indien de schoolgids u onvoldoende informatie verschaft over 

een mogelijk passend onderwijs-aanbod voor uw kind kunt u de volgende acties 

ondernemen: 

• Vraag het schoolondersteuningsprofiel op en ga na of het profiel past bij wat voor 
uw kind belangrijk is. 

• Plan een afspraak met school en leg uw vragen die u heeft voor. Graag informeren 
wij u over de aanwezige kennis met betrekking tot de onderwijsvraag van uw kind, 
de beschikbare voorzieningen, de leerlingenpopulatie en alle andere zaken die voor 
u belangrijk zijn. 

• Raadpleeg de website van de inspectie voor het primair onderwijs voor rapportage 
van de school op basis van het toetsingskader van de inspectie. 

 

Verwijzingscommissies 

Indien uw kind in aanmerking komt voor plaatsing in het speciaal onderwijs, kunt u de 

intern begeleider van de school raadplegen omtrent het protocol en de procedure. 

 

Meer informatie nodig? 

Voor meer informatie wijzen wij u op de volgende informatiebronnen: 

• Passend Onderwijs Informatiegids voor ouders ( uitgave Steunpunt Passend 
Onderwijs) 

• www.steunpuntpassendonderwijs.nl 

• www.passendonderwijs.nl 

• www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl 

• www.mensenrechten.nl 

• www.onderwijsconsulenten.nl 

• www.onderwijsgeschillen.nl 
• www.rsvbreda.nl (website van het eigen samenwerkingsverband) 

RSV Breda 
Ridderstraat 34 
4902 AB Oosterhout (NB) 
076-5723995         

5.2   De opvang van nieuwe leerlingen in de school 

 
Op de dag dat uw kind vier jaar is, kan uw dochter of zoon tot de Ruif worden 

toegelaten. We gaan ervan uit dat kinderen die naar de basisschool komen zindelijk 

zijn. welkom op onze school. Indien uw schoolkeuze op de Ruif is gevallen, schrijven 
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we uw kind middels een inschrijfformulier in. Hierop noteren we persoonlijke en 

medische gegevens en u kunt aangeven welke zaken van belang zijn voor een goede 

begeleiding. Voor de allereerste keer naar school is voor uw dochter of zoon een hele 

gebeurtenis. We stellen uw kind dan ook in de gelegenheid eventueel een vijftal 

dagdelen (op dinsdagen en/of donderdagen) in school te komen om te wennen aan de 

school. De leerkrachten van groep 1- 2 maken met u daarover een afspraak. Het kan 

zijn dat uw dochter of zoon al op een basisschool zit, maar dat u, door omstandigheden 

(verhuizing e.d.), een andere school kiest. Ook dan nodigen we u uit voor een nadere 

kennismaking met onze school. Bij verandering van basisschool vindt er altijd 

uitwisseling van gegevens” plaats. Dit is immers in het belang van uw dochter of zoon.  

Aanmelding en plaatsing van leerlingen met een handicap 

Indien ouders een kind met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap op onze 

school aanmelden, is het in beider belang om plaatsing van de betreffende leerling 

goed te overwegen. De school en de ouders moeten beide kansen zien om met de 

leerling succesvol te kunnen werken. Na de aanmelding worden een aantal fasen 

doorlopen. In de eerste fase zal de ouder de leerling schriftelijk aanmelden in 

overeenstemming met de aanmeldingsprocedure. De directeur nodigt de ouders uit 

voor een gesprek. Bij dit gesprek zal de Intern Begeleider (IB-er) van de school 

aanwezig zijn. De ouders geven informatie over de leerling en zijn/haar belemmeringen 

en hun motieven en verwachtingen t.a.v. hun schoolkeuze. De directeur bespreekt de 

procedure die gevolgd zal gaan worden.In de tweede fase vindt een eerste oriëntatie 

plaats. Daarbij worden de IB-er en de Individuele Hulpverlener van de school 

betrokken. De ouders worden geïnformeerd over de resultaten van deze oriëntatie. Bij 

een positief advies vindt er een intensieve bestudering van de gegevens plaats. In de 

laatste fase wordt definitief beslist of de leerling op school geplaatst kan worden. Van 

het resultaat zullen de ouders schriftelijk op de hoogte gesteld worden. Wanneer de 

school besluit tot plaatsing, zal deze aangeven hoe zij denkt succesvol met de 

betreffende leerling te kunnen werken. De ouders beslissen vervolgens of zij hun kind 

ook op school plaatsen. Indien het kind geplaatst wordt, zullen de afspraken door beide 

partijen schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend. De uitgebreide procedure kunt 

u op school opvragen. 

 

5.3  Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen in de school 

 

Iedere groepsleerkracht houdt de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet in de gaten. 

Niet alleen worden de leerresultaten bijgehouden, maar ook zaken als omgang met 

andere kinderen en andere sociale aspecten worden bekeken. Voor wat betreft de 

leerresultaten zijn er methodetoetsen. Deze toetsen komen zeer regelmatig aan bod. 

Een aantal keren per jaar worden er toetsen afgenomen, die niet bij de methode 

behoren. Dit zijn de Cito-toetsen. Alle gegevens van deze toetsen worden verzameld in 

het leerlingendossier en worden verwerkt in ons LeerlingOnderwijsVolgSysteem. Zo 

houden we de vinger aan de pols en kunnen we vroegtijdig te weten komen of een 

leerling met een bepaald onderdeel erg veel moeite heeft en extra hulp wellicht 

noodzakelijk is. U, als ouder(s)/verzorger(s), kunt de leerprestaties volgen via het 

ouderportaal van Parnassys. 

 

5.4 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften 
 

Geen kind is hetzelfde. Onze zorg gaat uit naar alle kinderen op school. Regelmatig 
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wordt in een leerlingbespreking de voortgang van de leerlingen doorgesproken en 

gaan we na of we onze zorg moeten bijsturen. Zo nodig nemen we extra toetsen af om 

effectief te kunnen werken. Leerlingen, die moeiteloos de leerstof doorlopen, kunnen 

wellicht een extra uitdaging gebruiken en leerlingen die moeite hebben met de leerstof 

zullen speciale/specifieke begeleiding moeten krijgen. Op de eerste plaats zal dit altijd 

door de eigen juf of meneer gebeuren, terzijde gestaan door de IB-er. Vooraf wordt 

altijd een individueel plan van aanpak of een groepsplan gemaakt om zo effectief 

mogelijk te kunnen  werken. Indien dit niet tot gewenst resultaat leidt, kunnen we, in 

samenspraak met de ouders een beroep doen op de Onderwijsbegeleidingsdienst 

(EDUX.) Zij kunnen nog uitgebreider onderzoek verrichten. Wij kunnen als school goed 

omgaan met leesproblemen en dyslexie zonder dat wij daar een extern onderzoek voor 

nodig hebben of een dyslexieverklaring. Een dyslexieverklaring is nodig bij het 

eindexamen van het Voortgezet Onderwijs, maar niet voor een basisschool. In het 

protocol leessproblemen en dyslexie staat beschreven hoe wij handelen bij kinderen 

met leesproblemen en hoe wij hierbij gebruik maken van een checklist voor dyslexie op 

onderkennend niveau. Mochten de problemen echt groter zijn, dan doen we een 

beroep op het zorgteam. Het zorg- en adviesteam is samengesteld uit de individuele 

hulpverlener van EDUX, de ambulante begeleider van het SBO (Speciale school voor 

Basis Onderwijs), een school-maatschappelijk werker, de Intern Begeleider en in de 

meeste gevallen de directeur. In het zorgteam worden leerlingen besproken die tijdens 

de leerlingbesprekingen aangemerkt worden als zorgleerlingen, die mogelijk externe 

hulp nodig hebben in de vorm van nader onderzoek of ambulante begeleiding vanuit 

SBO. Vanuit het zorgteam worden adviezen gegeven over de uitvoering van alle 

zorgtaken binnen de groep of daarbuiten. De eerder genoemde leerlingdossiers 

kunnen tijdens dit overleg ter sprake komen. Bovenstaande zorg is er ook voor de 

meer begaafde leerlingen. Soms is extra leerstof voldoende en soms kan een leerling 

de leerstof versneld afwerken.  Ook in deze gevallen zoeken we, in samenspraak met 

de ouders, naar de meest effectieve oplossing. 

In bepaalde gevallen kunnen de ouders van een kind met gediagnosticeerde ernstige 

dyslexie aanspraak maken op vergoeding van de behandeling van dit kind. Hiervoor 

kunt u informatie bij de IB-er van de school opvragen.  

Centrum Jeugd en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd (CJG) is een samenwerkingsverband waarin diverse partijen  

informatie, advies en/of zorgverlening op maat aanbieden. De vraag van 

ouders/kinderen is daarbij leidend. Het aanbieden van opvoedondersteuning en zorg is 

primair gericht op het versterken van de eigen kracht van opvoeders bij het oplossen 

van problemen. Professionals ondersteunen en begeleiden ouders daarbij. Op die 

manier proberen we in onderling overleg op een goede manier samen met u in te 

spelen op uw vragen.  

De CJG professionals nemen actief deel aan de zorgstructuren in het onderwijs. Door 

deze samenwerking kunnen problemen met kinderen snel worden gesignaleerd en kan 

samen worden bekeken hoe deze problemen het beste opgelost kunnen worden. Op 

de website www.cjggeertruidenberg.nl vindt u veel meer informatie over opvoeden en 

opgroeien. Als u vragen heeft, kunt u daarnaast telefonisch contact met hen opnemen, 

tel. 0900 162162 0. 

 

http://www.cjggeertruidenberg.nl/
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5.5 De begeleiding m.b.t. de overgang van kinderen naar het Voortgezet 

Onderwijs 

 

De Ruif streeft ernaar in haar onderwijs zó met kinderen te werken dat na verloop van 

acht jaren duidelijk is in welk vervolgonderwijs het kind zich het beste thuis voelt. In 

groep 8 valt dan de keuze, waarbij de kinderen en ouders geholpen worden om de 

meest geschikte school te kiezen. Aan het begin van het schooljaar geeft de leerkracht 

van groep 8 een informatie avond waarin alles m.b.t. Cito-toets, schoolkeuze en 

schooltypen in het Voortgezet Onderwijs ter sprake komt. In de groep zelf worden de 

kinderen ook geïnformeerd over het Voortgezet Onderwijs. Om zich al enigszins een 

beeld te vormen van de sfeer, omvang en gang van zaken op de VO-school, brengen 

de kinderen van groep 8 soms een bezoek aan een VO-school. Brochures en ander 

voorlichtingsmateriaal geven ouders en kinderen in de loop van het eerste half jaar nog 

meer informatie. Alle ouders worden in de gelegenheid gesteld hun dochter of zoon 

aan te melden voor een onafhankelijke schoolkeuzetest. De uitslag van dit onderzoek 

kan een aanvulling zijn bij de schoolkeuze. Het advies valt onder verantwoordelijkheid 

van de testinstantie.  

In januari brengt de leerkracht van groep 8 een schooladvies uit. Dit advies ontstaat in 

samenspraak met de collega’s van groep 6 en 7 en wordt door de leerkracht van groep 

8 met de ouders op een ouderavond besproken. Rond deze tijd vinden de open dagen 

plaats in het Voortgezet Onderwijs. Ook presenteren de scholen van de regio zich op 

een informatieavond, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Na de schoolkeuze 

door de kinderen en hun ouders stuurt de leerkracht het adviesformulier en de uitslag 

van de Cito-toets naar de toekomstige school. Ouders hebben altijd recht op inzage in 

dit zgn. Onderwijskundig Rapport. 

De school voor Voortgezet Onderwijs neemt contact op met de Ruif voor uitgebreide 

informatie. In mei krijgen de ouders bericht of hun dochter/zoon toegelaten wordt op de 

gekozen school. Als extra voorbereiding op het VO wordt aan het project “Help, ik word 

brugsmurf” gewerkt. Tijdens dit project worden de kinderen en hun ouders ingelicht 

over zaken als pesten, drugs, vandalisme en veiligheid. 

 

5.6 De begeleiding door de GGD 
 

Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant 

De Jeugdgezondheidszorg wil een belangrijke bijdrage leveren aan kinderen die 

gezond en veilig opgroeien. We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen hier de 

regie in (leren) nemen. Dit betekent dat ouders en kinderen samen met het JGZ-team 

inschatten wat zij zelf kunnen en waar zij ondersteuning bij nodig hebben. Er zijn 

gezinnen die minder van de JGZ nodig hebben.De JGZ wil er graag zijn voor de 

gezinnen die meer van hen nodig hebben. In overleg met ouders en kinderen willen ze 

de zorg inzetten waar dit nodig en gewenst is. Hierdoor kunnen zij de kinderen die wat 

extra’s nodig hebben begeleiden bij een gezonde ontwikkeling.  

JGZ nodigen wanneer uw kind vijf is kind en ouders uit bij de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige. Op dat moment maken ze de balans met ouders op, waarbij 

terug- en vooruitgekeken wordt. Bij voorkeur worden kinderen en ouders uitgenodigd 

op een JGZ-locatie.In principe vinden de afspraken buiten de schooltijden plaats.  
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Heeft u als ouder hierover vragen dan kunt u deze mailen naar 

jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl.  

 

Jeugdgezondheidszorg op school 

Op basisscholen en voortgezet onderwijs is JGZ onder andere op verschillende 

manieren actief. Het aanbod per school verschilt en is afhankelijk van de afspraken 

met gemeenten. 

▪ Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leerkrachten) van leerlingen 

die vaak afwezig zijn of met school dreigen te stoppen. 

▪ Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die 

extra zorg nodig hebben. 

▪ Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een 

goede ventilatie op school.  

▪ Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging, 

weerbaarheid en seksualiteit. 

▪ Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van 

ongewenst gedrag op uw school (extern vertrouwenspersoon). 

Hoofdluis                                                                                                          

Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de website 

van het RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis. 

Contact                                                                                                   

Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of 

haar gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 

verpleegkundig specialist en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar. 

Sinds 2014 kunt u gebruik maken van Mijn Kind in Beeld, www.mkib.nl. U kunt de 

groeicurven van uw kind in zien en uw persoonlijke gegevens aanpassen. U heeft 

hiervoor een DigiD met SMS code nodig.                                                                                                                                  

Via MIKB kunt u ook uw vragen stellen. U kunt een telefonische of persoonlijke 

afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 

2486. Meer informatie vindt u op www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind 

 

5.7 Protocol schorsen en verwijderen 
 

Op alle scholen van Stichting Uniek is een “Protocol schorsen en verwijderen van 

leerlingen” aanwezig.  

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag van een 

leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht.  

 

Voorbeelden hiervan zijn: 

• negeren van schoolregels 

• ernstig verstoren van rust of veiligheid 

• ernstig wangedrag zoals bedreiging, mishandeling of diefstal 

• verstoorde relatie tussen leerling en school en / of ouders en school 

 

Dit protocol is door ouders / verzorgers in te zien. 
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5.8  Schoolmaatschappelijk Werk            
 

Schoolmaatschappelijk werk is er voor kinderen en ouders die problemen ervaren op 

school of thuissituatie. Bij het in beeld brengen van het probleem kijkt de 

schoolmaatschappelijk werker naar het kind, de ouders, de school en de invloed die 

deze op elkaar hebben. Gezamenlijk wordt er gezocht naar een oplossing.  
De schoolmaatschappelijk werker zoekt met u en de school naar de beste manier van    

ondersteuning van u en uw kind.  

Uw kind heeft met drie leefklimaten te maken: gezin, school en buurtomgeving. Op al 

deze gebieden kunnen zich situaties voordoen waar u vragen over heeft. In dit soort 

situaties kan de schoolmaatschappelijk werker u misschien verder helpen. Indien u 

twijfelt of het schoolmaatschappelijk werk u kan helpen, dan kunt u dit altijd eerst met 

de leerkracht of Intern Begeleider bespreken.   

Werkwijze  

De schoolmaatschappelijk werker praat met u over de vragen die er zijn. Samen met u 

bespreekt zij op welke manier u het beste geholpen kunt worden. Dit kan op 

verschillende manieren, afhankelijk van wat de vraag is. Het kan zijn dat u als ouder(s) 

een aantal gesprekken voert met de schoolmaatschappelijk werker. Of de 

schoolmaatschappelijk werker ondersteunt u wanneer er een verwijzing plaatsvindt 

naar een andere organisatie, zoals GGD of Steunpunt Opvoeding.  

U kunt bij de leerkracht van uw kind aangeven dat u een gesprek wenst met de 

schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker neemt dan zelf 

contact met u op. 

 

 

5.9 Respect-protocol 
 

Veiligheid op school vinden we belangrijk. Van de Ruif kunt u verwachten dat de school 

op een respectvolle en professionele manier omgaat met u en uw kind. U mag ook 

verwachten dat de school meer doet dan alleen maar lesgeven. De school hanteert 

daarom ook een protocol hoe om te gaan met elkaar.  

In het respect protocol staat de volgende gedragscode: 

1. Ouders en medewerkers tonen elkaar respect. 

2. Ouders en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik. 

3. Ouders en medewerkers treden niet agressief op 

4. Wanneer er een conflict is, werken ouders en medewerkers samen actief aan het 

zoeken naar en het vinden van een oplossing. Alleen als zowel ouders,leerlingen 

en medewerkers zich gezamenlijk inspannen, kunnen wij met elkaar bereiken dat 

we een veilige school zijn. 
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6 De groepsleerkrachten 

    
Op onze school werken fulltime en parttime leerkrachten.Het komt dus voor dat 

meerdere leerkrachten les geven aan één groep. 

De begeleiding en inzet van stagiaires 

Onze school wil stagiaires de gelegenheid bieden om het beroep van leerkracht te 

leren. De leerkrachten die hen begeleiden functioneren als mentor en blijven 

verantwoordelijk voor de groep. Dit geldt ook voor “leraren in opleiding” (LIO) die een 

aantal weken zelfstandig aan een groep les moeten geven. 

Ook zijn er soms stagiaires van het MBO. 

Scholing van leerkrachten 

Ook leerkrachten moeten hun kennis en vaardigheden betreffende nieuwe 

ontwikkelingen binnen het onderwijs bijhouden. 

Elk jaar wordt daarvoor een nascholingsplan gemaakt, waarin staat welke cursus(sen) 

gevolgd worden. Dit kan gebeuren op een studiedag/middag en dan zijn de kinderen 

vrij van school. Hiervan wordt u middels de kalender of nieuwsbrief op de hoogte 

gebracht. 

Vervanging bij afwezigheid of ziekte van een leerkracht 

Bij een ziekmelding wordt Leswerk ingeschakeld. Dit bureau verzorgt voor de scholen 

van Stichting Uniek het aantrekken van vervangers. Mocht dit niet lukken dan zullen we 

op een andere manier tot een goede oplossing moeten komen:  

• Parttimers die extra willen werken 

• (LIO-)stagiaire inzetten. 

• Ambulante medewerker 

• Onderwijsassistent, IB-er of directeur.  

• De groep opdelen over andere groepen. 

Zorgt dit allemaal niet voor een oplossing, dan zullen we de betreffende groep naar 
huis moeten sturen. Dit zal pas gebeuren, nadat de leerlingen al een dag zijn 
opgedeeld en ouders op de hoogte zijn gesteld. Voor leerlingen die geen opvang 
hebben, moeten we opvang op school regelen. 
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7 De ouders       
 

Het belang van de betrokkenheid van ouders 

De opvoeding van kinderen is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de 

ouders, maar de kinderen zijn ook een groot deel van de dag op school aanwezig. 

Daarom moet de opvoeding van de kinderen een wisselwerking zijn tussen ouders en 

leerkrachten. Zoveel mogelijk afstemmen op elkaar is erg belangrijk. De school heeft te 

maken met vele individuen, maar zal toch een aantal algemene regels moeten stellen 

waaraan alle leerlingen zich te houden hebben. Van ouders mogen we verwachten dat 

ze achter deze regels staan en er ook als zodanig naar handelen.  

  

Informatievoorziening aan de ouders over het onderwijs en de school  

Aan het begin van het schooljaar is er voor elke groep een informatieavond, waarop u 

kennis kunt maken met de leerkracht, de te gebruiken methodes en de 

groepsafspraken.  

Tweemaal per schooljaar krijgt u vanaf groep 3 een rapport. In groep 3 is dat een 

woordrapport, terwijl de kinderen van groep 4 t/m 8 een woord/cijferrapport krijgen. 

Ook vindt u in deze rapporten de uitslagen van de eerder genoemde Cito-toetsen. In 

november vindt er een voortgangsgesprek plaats waarin de vorderingen van uw 

kind(eren) met u besproken worden. In februari gaat het eerste rapport mee naar huis. 

De rapportgesprekken vinden in februari plaats. In juni gaat het tweede rapport mee 

naar huis. In deze maand wordt een mogelijkheid geboden voor een facultatief 

rapportgesprek. Tevens hebben ouders/verzorgers gedurende het gehele schooljaar 

inzage in de leerresultaten van hun kind(eren) via het Ouderportaal van Parnassys.  

U wordt tijdig in kennis gesteld bij wie uw kind het komende jaar wordt geplaatst. 

Als het door het jaar noodzakelijk is, zal de leerkracht zelf met u contact opnemen. Zit 

u met vragen of problemen, dan kunt u ook altijd zelf de leerkracht om uitleg vragen. 

 

Informatie aan gescheiden ouders 

Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders gescheiden leven. Wij vinden het 

belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun 

kind(eren). Aan beide ouders kan de volgende informatie worden verstrekt: de 

schoolgids en via Social Schools de uitnodiging voor de ouderavonden en op aanvraag 

een kopie van het rapport. Voor de oudergesprekken worden beide ouders uitgenodigd 

voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden 

afgeweken.  

 

Ouderactiviteiten 

Door school wordt er gedurende het schooljaar regelmatig een beroep gedaan op 

ouders voor hulp aan allerlei activiteiten, zoals kerstviering, sportdag, excursies en 

schoolreis. Daarnaast maken we ook onder andere gebruik van klassenouders, 

luizenouder, biebouders. 
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Oudervereniging 

Aan de Ruif is een oudervereniging (OV) verbonden die zich tot taak stelt een schakel 

te zijn tussen ouders en school en die zich wil inzetten voor alles wat het speel-, werk-, 

en leefklimaat op en aan school kan veraangenamen. Elk jaar is er een algemene 

ledenvergadering waarbij alle ouders van de kinderen van harte welkom zijn. 

Voor vragen of inlichtingen met betrekking tot de activiteiten van de oudervereniging of 

met betrekking tot de relatie ouders - school kunt u altijd bij een van de leden terecht. 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De GMR wordt gevormd door MR leden van de verschillende scholen van stichting 

Uniek. De Ruif wordt hierin vertegenwoordigd door een leerkracht en een ouder uit de 

MR.  

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR bestaat uit twee groeperingen, te weten: oudergeleding en personeelsgeleding. 

De oudergeleding vertegenwoordigt de ouders van de leerlingen en de 

personeelsgeleding vertegenwoordigt het onderwijsteam van de school. De 

schooldirectie is toegevoegd als adviseur zonder stemrecht. De MR vergadert 

ongeveer zes keer per jaar over beleidsmatige onderwerpen betreffende de school. 

Uiteraard zijn dit onderwerpen die voor u en uw kind van groot belang zijn. Bij 

beslissingen door het schoolbestuur heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. De 

lijst met instemming- en adviesonderwerpen is bij de school opvraagbaar. 

Vergaderingen van de MR zijn openbaar.  

De notulen en andere informatie zijn te lezen op de website van de school: 

www.rkbsderuif.nl 

Met vragen aangaande de MR kunt u altijd terecht bij de MR leden. 

 

Contact en overleg leraar en ouders over kind betreffende leervorderingen en/of 

bij problemen 

Goed overleg tussen ouder(s) en leerkracht is in het belang van uw kind. Dit kan soms 

door slechts een korte mededeling, maar een of meer gesprekken kan ook 

noodzakelijk zijn. Een korte mededeling kunt u schriftelijk of mondeling doen. Als u het 

mondeling wilt doen, doet u het dan zodanig dat het de voortgang van de lessen niet 

belemmert. Bij een gesprek na schooltijd dient u een afspraak te maken met de 

desbetreffende leerkracht. 

 

Medicijngebruik op school. 

Het komt regelmatig voor dat kinderen i.v.m. een aankomend griepje of verkoudheid 

medicijnen meekrijgen naar school. U moet dan denken aan paracetamol of een 
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hoestdrankje. Voor de betrokken leerkrachten is het vaak onduidelijk wanneer en hoe 

vaak de kinderen deze tijdelijke medicijnen mogen gebruiken. Vandaar het 

nadrukkelijke verzoek om schriftelijk aan te geven welke middelen en met welke 

frequentie uw kind dit mag nemen. Op deze wijze voorkomen we dat er op een 

verkeerde wijze met medicatie wordt omgegaan. Zonder geschreven bericht gaan we 

er op school vanuit dat de kinderen deze medicijnen zonder medeweten van u hebben 

meegenomen naar school. Zij zullen ze dan ook niet mogen gebruiken. Medicatie die 

kinderen langdurig gebruiken (bijv. Ritalin) moet bij de betrokken leerkrachten op 

school bekend zijn. Wanneer deze medicatie op school moet worden ingenomen, 

vullen ouders hiervoor een formulier in welke u vindt op de website. Mochten hierin 

wijzigingen optreden, dan horen we dit ook graag schriftelijk. 

 

Schoolverzekering voor leerlingen 

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een 

ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.  

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten 

(leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een 

(beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de 

geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de 

eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). 

Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school 

actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als 

gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, 

die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor 

alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is 

alleen aansprakelijk, en daarmee schadevergoedingsplichtig, wanneer er sprake is van 

een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus te kort zijn 

geschoten in zijn rechtsplicht.  

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag 

van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair 

zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of 

tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen 

schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk 

voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 

 

Privacy 

Binnen de Ruif hechten wij grote waarde aan het waarborgen van de privacy. Met de 

komst van de AVG is dit alleen nog versterkt. 

Stichting Uniek beschikt over een bovenschoolse privacy medewerker en een 

uitgewerkt privacybeleid. Alles gericht op het zorgvuldig omgaan met de vertrouwelijke 

gegevens van onze leerlingen, ouders/verzorgers en personeel. Naast het voldoen aan 

de formele wetgeving richt de stichting zich op de scholen op de praktische invulling 

van deze wetgeving.  
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Aan het begin van ieder schooljaar zullen wij u hernieuwd om toestemming vragen 

voor het gebruik van beeldmateriaal. Hierbij zullen we, zoals vereist, toestemming 

vragen per onderdeel waarin wij beeldmateriaal gebruiken. Daarnaast werken we op 

alle scholen van Uniek met een jaarlijks terugkerende checklist, waarin we de 

praktische veiligheid van gegevens in onze scholen in beeld brengen en indien nodig 

passende acties ondernemen. 

 

Gebruik mobiele telefoon e.d. 

Gezien de vele mogelijkheden van mobiele telefoons en smartwatches is het kinderen 

niet toegestaan om deze (en overige geluidsdragers en opname apparatuur) mee naar 

school te brengen. Als kinderen dringend (naar oordeel van leerkrachten of directie) 

moeten telefoneren dan kunnen ze altijd gebruik maken van de telefoon van school.  

 

7.1  Als u klachten heeft 
 

Vanzelfsprekend streven we een goed contact na met u als ouder. Onverhoopt kan het 

toch gebeuren dat een en ander niet naar wens is verlopen. Hiervoor zijn 

klachtenregelingen opgesteld en wel de volgende: 

Protocol interne klachtafhandeling 

In eerste instantie vindt de klachtbehandeling plaats binnen de school. Volgens 

afspraken, vastgelegd in het protocol “interne klachtafhandeling”, wordt het bestuur 

ingeschakeld.  

In onderstaande gevallen kan het intern klachtenprotocol gebruikt worden: 

1. Klachten aangaande communicatie, begeleiding en schoolbeleid. 

2. Klachten aangaande agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en  

ander ongewenst gedrag. 

 

Behandeling van klachten vindt eerst intern plaats en kan bij een niet bevredigend 

resultaat uiteindelijk daarna bij de klachtencommissie van Stichting Uniek plaatsvinden. 

Alle scholen onder het bevoegd gezag hebben aansluiting bij de Klachtencommissie 

voor het Katholiek Basisonderwijs te Den Haag 070-3861697  

 

Een klacht aangaande communicatie, begeleiding en schoolbeleid ……. 

kan bij de contactpersoon voor klachten of de externe vertrouwenspersoon vermeld 

worden, en wordt allereerst met de aangeklaagde besproken. Het is mogelijk (en soms 

zelfs wenselijk) om bemiddeling te vragen wanneer dit nodig is.  

Indien dit overleg niet leidt tot een bevredigend resultaat, dan wordt de klacht 

ingediend bij de direct leidinggevende van de aangeklaagde. De leidinggevende neemt 

de klacht in behandeling volgens toepassing van het principe van ‘hoor en wederhoor’ 

van de betrokkenen. Indien ook dat niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan 

wordt de klacht bij het bevoegd gezag ingediend. Indien ook daar de klacht niet naar 

bevrediging wordt afgehandeld, kan de klager zich via de formele route wenden tot de 
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klachtencommissie van de Stichting Uniek.  

De klachtenregeling hiervoor is op te vragen bij de school. 

 

Een klacht aangaande agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en 

ander ongewenst gedrag ……. 

wordt altijd gemeld bij de vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon neemt, na 

daartoe te zijn gevraagd door de klager, alleen of samen met de klager contact op met 

de leidinggevende van de aangeklaagde ter afhandeling van de klacht. In dit gesprek 

wordt de klacht ingediend en wordt met name gesproken over de te ondernemen 

acties: 

 - wie moet verder geïnformeerd worden?,  

 - is er een rol voor de vertrouwensinspecteur, vertrouwensarts, politie?  

De leidinggevende neemt de klacht in behandeling. Locatiedirecteuren melden 

klachten in deze categorie altijd aan het bestuur. Indien de klacht een locatiedirecteur 

betreft moet het bestuur worden benaderd. 

 

 

De schoolcontactpersoon voor klachten en de vertrouwenspersoon. 

Voor wie? 

De schoolcontactpersoon en de vertrouwenspersoon zijn er voor iedereen die met de 

school te maken heeft. Dus leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook 

onderwijsondersteunend personeel en stagiaires kunnen, wanneer het nodig is, terecht 

bij de schoolcontactpersoon of vertrouwenspersoon. 

Eerst zelf proberen 

Wanneer er een probleem ontstaan is, dan is overleg met de betrokkene de eerste 

stap die gezet moet worden. Misschien is diegene zich er nog niet bewust van dat er 

een probleem is, of heeft hij/zij zich niet gerealiseerd dat het zo’n belangrijk punt is. Of 

misschien is er wel sprake van een misverstand. Het is belangrijk dat de klager in een 

eerste toenadering niet beschuldigend te werk gaat, maar rustig uitlegt met 

voorbeelden wat (voor hem/haar) het probleem is. 

Wanneer de schoolcontactpersoon of vertrouwenspersoon inschakelen? 

Als het overleg met de betrokkene te weinig oplevert; als de klager geen gehoor vindt 

en ook geen hulp vindt bij een leerkracht/collega/directie om naar de betreffende 

persoon toe te stappen of als de klacht te maken heeft met ongewenst gedrag, dan kan 

de klager terecht bij de schoolcontactpersoon of de vertrouwenspersoon.  

Wat wordt bedoeld met ongewenst gedrag? 

Als er sprake is van ongewenst gedrag, kan het te moeilijk zijn om rechtstreeks contact 

op te nemen met de betrokkene. Bij ongewenst gedrag kan gedacht worden aan: 

(seksuele) intimidatie,racisme, agressie en geweld (verbaal en/of fysiek), diverse 

vormen van pesten of andere zaken die leren of werken onaangenaam of onmogelijk 

maken. 

Wat doet de schoolcontactpersoon / vertrouwenspersoon? 

• luisteren naar de klacht; 
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• helder krijgen waar het om gaat; 

• nagaan of geprobeerd is de klacht(en) met alle betrokkenen op te lossen; 

• in geval van ongewenst gedrag zal de contactpersoon doorverwijzen naar de 

vertrouwenspersoon; 

• samen eventueel zoeken naar bevredigende mogelijkheden om de klacht aan te 

pakken. Dit kan zijn het eventueel verwijzen of opvang regelen of het begeleiden bij 

het indienen van een klacht. 

• tenslotte zal de schoolcontactpersoon/vertrouwenspersoon zich op de hoogte 

stellen of de aanleiding van de klacht daadwerkelijk is weggenomen. 

 

De schoolcontactpersoon en de vertrouwenspersoon kunnen dus beiden als eerste 

aanspreekpunt dienen. De schoolcontactpersoon en/ of vertrouwenspersoon zullen 

zich hierbij discreet, objectief en onafhankelijk opstellen. Zij zijn voor de uitvoering van 

hun taak verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag.  

Voor de vertrouwenspersoon van Stichting Uniek geldt dat hij geen aangifte- of 

meldplicht heeft. 

 

Wie? 

Bij een klacht kan de klager kiezen of hij/zij naar de schoolcontactpersoon van de 

school wil gaan of naar de vertrouwenspersoon van de Stichting Uniek.  

Hiervoor kunt u terecht bij: 

• De schoolcontactpersonen voor klachten op onze school 

o Juf Sylvia Emmen 514599 

o Meneer Jeroen van Raamsdonk 514599 

• De vertrouwenspersoon van de Stichting Uniek; te bereiken via 

o GGD West-Brabant/Breda 

Doornboslaan 225-227 

4816 CZ Breda 

076-5282241 (Bereikbaar op alle schooldagen van 08.30 uur 17.00 uur) 

 

Stichting Uniek is aangesloten bij de: 

Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs 

Postbus 82324          2508EH Den Haag                     070-3861697 
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8 De resultaten van het onderwijs   
 

In het voorafgaande deel van deze gids hebben we geprobeerd u een beeld te geven 

van onze school en hoe het onderwijs zijn vorm krijgt. Automatisch roept dat de vraag 

op naar welke resultaten al die inspanningen leiden.  

Centraal staat de vraag: “Wanneer kun je als school zeggen dat je het goed doet?”  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, willen we eerst iets vertellen over de wijze 

waarop wij tegen de ontwikkeling van jonge mensen aankijken en de rol die het 

onderwijs daarbij vervult. 

In ons werk en omgaan met kinderen gaan wij uit van een specifieke levensovertuiging. 

Ieder mens is uniek met ieders eigen talenten en mogelijkheden. Ons onderwijs is er 

op gericht deze talenten optimaal te ontwikkelen. 

Goed onderwijs is dus onderwijs dat de kinderen de kans geeft zich harmonisch te 

ontwikkelen. Hoe kunnen we deze ontwikkeling zichtbaar maken en controleren? Om 

de individuele ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt 

van ons leerlingvolgsysteem. Tussentijdse toetsen en instrumenten worden gebruikt 

om de ontwikkeling van ieder kind te volgen. We richten ons voornamelijk op de 

voortgang bij lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. In het algemeen scoort 

onze school op deze toetsen boven het landelijke gemiddelde. We maken jaarlijks 

uitgebreide analyses van deze toetsen om ons onderwijs en de opbrengsten daarvan 

goed in de peiling te houden.  

Naar aanleiding van de tussentijdse citotoetsen vinden de groepsbesprekingen plaats. 

Hierin bespreken leerkrachten en de IB-er hoe op groepsniveau en individueel niveau 

resultaten kunnen worden verbeterd. Besproken wordt welke voorwaarden daartoe 

moeten worden geschapen en welke aanpak het meest effectief zal zijn. 

Ook op parallel- en bouwniveau wordt er regelmatig gesproken over de resultaten. 

Door intervisie worden processen en ontwikkelingen inzichtelijk en nieuwe werkwijzes 

breed gedragen toegepast. 

Ook wordt nauwlettend gevolgd hoe een kind zich sociaal-emotioneel ontwikkelt. Waar 

nodig wordt extra zorg besteed aan kinderen. Voor een uitgebreidere beschrijving 

verwijzen we naar het gedeelte van de schoolgids dat gaat over het volgen van en de 

zorg voor kinderen. 

 

8.1 De CITO-toets 

 

Al jaren nemen wij in groep 8 de eindtoets van het CITO af. De resultaten geven een  

goed beeld hoe het kind presteert t.o.v. zijn leeftijdgenoten en kan een ondersteuning  

zijn bij het  bepalen van de keuze van het voortgezet onderwijs. Daarnaast geeft het de 

school goede informatie hoe het staat met het onderwijs op het gebied van  

rekenen, taal en informatieverwerking. De kwaliteit van een school wordt echter niet  

alleen door de cito-scores bepaald. Veel meer factoren spelen daarbij een rol. Deze  

zijn echter niet zo gemakkelijk in “kille“ cijfers te pakken. Hieronder ziet u de 

schoolscores van de  afgelopen 5 jaar. De scores kunnen liggen tussen de 500 

(minimum) en de 550 (maximum). Het landelijk gemiddelde ligt elk jaar rond de 534. 
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  2015:   537,6 

  2016:   534,5 

  2017:   535,9 

  2018:   535,8 

  2019:   537,6 

 

De leerlingen van onze school vinden een goede aansluiting in het voortgezet 

onderwijs. Het afgelopen schooljaar (2018-2019) hebben 31 kinderen onze school 

verlaten en een plaats gevonden in het Voortgezet Onderwijs. 1 leerling is vertrokken 

naar VWO, 7 leerlingen van HAVO/VWO, 4 leerlingen naar VMBT T/Havo, 16 naar 

VMBO k/g/t, 1 leerling naar VMBO k/b en 3 leerlignen naar VMBO b.  

Zie ook www.scholenopdekaart.nl  

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Resultaten die je met kinderen bereikt 

vormen weer uitgangspunt voor het werken aan nieuwe, verder liggende doelen. Ons 

doen en laten, proberen we steeds af te stemmen op de vraag van het kind. 
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9 Verzuim 
 

Regels in geval van schoolverzuim 

Elk kind is leerplichtig, dus moet naar school, op de eerste dag van de nieuwe maand, 

na zijn of haar vijfde verjaardag. Hierop zijn een aantal uitzonderingsgevallen. 

De leerplichtwet kent een aantal “gewichtige omstandigheden” waarin ouders  

vrijgesteld zijn van de plicht hun kind naar de school te sturen waar het  

ingeschreven is: 

• als de school gesloten is. 

• als bezoek aan de school verboden is. 

• als de leerling bij wijze van tuchtmaatregel geschorst is. 

• als de leerling wegens ziekte verhinderd is de school te bezoeken. 

• als de leerling wegens de vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of 

levensovertuiging verhinderd is de school te bezoeken. 

• als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders 

slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Dit mag niet in de 

eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. 

• wegens familieomstandigheden: 

o bij huwelijk, overlijden of jubilea van familieleden één dag 

o bij verhuizing één dag 

o bij gezinsuitbreiding één dag 

• wegens medische of sociale redenen 

 

U als ouders kunt meewerken aan het voorkomen van schoolverzuim door de 

bezoeken aan artsen of specialisten zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Ook 

het bezoeken van de fysiotherapeut of logopedist buiten schooltijd is gewenst. 

Het aanvragen van verlof dient altijd tijdig en schriftelijk te gebeuren bij de directie van 

de school. Een formulier hiervoor is te verkrijgen bij de leerkracht en via de website. De 

directie zal de aanvraag toetsen aan de leerplichtwet en u daarvan berichten. 

 

 


